
REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI 

 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 238  

din 03.08. 2022  

 

 

 

Cu privire la desfășurarea concertului festiv 

dedicat sărbătorii profesionale Ziua feroviarului 

în incinta Palatului Municipal de Cultură 

 

 

În conformitate cu art. 29 alin. (2) al Legii RM privind administratia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, dispoziţia primarului nr. 374 din 19.08.2011 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind cheltuielile mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale 

străine şi a anumitor persoane şi desfăşurarea activităţilor publice municipale şi altor activităţi” cu 

modificările şi completările ulterioare și examinând demersul șefului Întreprinderii de Stat „Calea 

ferată din Moldova” Nod a căilor ferate din Bălți, dlui Vetreniuc Vitalie înregistrat cu nr. 03-

18/4144 din 20.06.2022  și demersul nr. 03-18/4586 din 30.06.2022, cu privire la organizarea 

sărbătorii profesionale Ziua feroviarului și a înmânării diplomelor lucrătorilor Întreprinderii de 

Stat „Calea ferată din Moldova” Nod a căilor ferate din Bălți, - 

 

 

1. Se autorizează desfășurarea de către Întreprinderea de Stat „Calea ferată din Moldova” Nod a 

căilor ferate din Bălți, a concertului festiv dedicat sărbătorii profesionale Ziua feroviarului, la 

04.08.2022 ora 13:00, în incinta Palatului Municipal de Cultură (str. Dostoevski, 24), fără 

achitarea serviciilor prestate. 

2. Se aprobă devizul de cheltuieli al Primăriei mun. Bălți, conform anexei. 

 

3. Direcția Cultură (S. Smirnov) va asigura organizarea și desfășurarea concertului de sărbătoare, 

dedicat sărbătorii profesionale Ziua feroviarului în incinta Palatului Municipal de Cultură (str. 

Dostoevski, 24). 

 

4. Direcția administrație publică (L. Dovgani) va asigura achiziționarea florilor, perfectarea unei 

adrese de felicitare și elaborarea diplomelor, conform devizului de cheltuieli. 

 

5. Direcţiei Evidenţă Contabilă (L. Bădărău) să achite cheltuielile pentru desfășurarea acțiunilor 

în cadrul sărbătoririi Ziua feroviarului în limitele mijloacelor financiare, prevăzute pentru anul 

2022, conform devizului de cheltuieli. 

 



6. Responsabil pentru desfășurarea evenimentului, (Vetreniuc V.) șeful Întreprinderii de Stat 

„Calea ferată din Moldova” Nod a căilor ferate din Bălți, va asigura desfășurarea activității și 

ordinea din partea participanților în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

7. Controlul asupra executării dispoziţiei în cauză se atribuie viceprimarului, dnei Tatiana 

DUBIȚKAIA. 

 

 

 

 

 

Primarul mun. Bălţi 

 

 

 

  Nicolai GRIGORIŞIN 

 

  

 
 

  

  

 

  



 
 

Anexa 

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr. 238  din 03.08. 2022 

 

 

 

Devizul de cheltuieli 

pentru procurarea coșului cu flori, flori în buchete, adresei de felicitare și a 10 diplome în 

legătură cu desfășurarea activităților, dedicate sărbătorii profesionale „Ziua feroviarului” 

 

 

№  Denumirea  Cantitatea 

(buc.) 

Prețul  

(1 buc.) 

Suma  Persoana 

responsabilă 

1. Coș cu flori 1 buc. 

 

500 lei 500 lei Dovgani L. 

2. Flori în buchete 10 buc. 250 lei 2 500 lei Dovgani L. 

3. Adresa de felicitare 1 buc. 550 lei 550 lei Dovgani L. 

4. Diplome  10 buc. 300 lei 3 000 lei Dovgani L. 

 Total: 6 550   lei 
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